
در دوره صفوی و به ویژه در دوره شاه عبّاس اّول، حرم امام رضا )علیه السالم( مركز توّجه حكومت بود. عبّاس 

اّول )حكومت 996- 1038 ق.( كارهای فراوانی برای آبادانی حرم انجام داد. در جریان این فّعالیت ها هرنمندان 

بزرگی عهده دار برخی امور بودند. از جمله علیرضا عبّاسی خوشنویس نامدار كه در حرم، كتیبه هایی از او 

باقی مانده است. یكی از كارهای بسیار نفیس و منحرص به فرد او، چند لوح کتیبه طالی آیه الکرسی به خّط 

اوســت كه به همراه کتییه های زّرین دیگر، روی صندوق چوبی مزار امام )علیه الســالم( قرار داشته است. این 

كتیبه ها از نظر هرنهای خطاّطی و فلزکاری منونه های بسیار ارزشمندی محسوب می شود. اثر مذكور در دوره 

پهلوی به بانك مركزی انتقال یافت و سپس مجّدداً به آستان قدس رضوی بازگردانده شدند. اكنون این كتیبه ها 

در موزه مركزی آستان قدس رضوی قرار دارد. 

مقاله حارض به معرفی كتیبه های مذكور می پردازد.

 كـتیبه آیه الکــرسی
علیرضا عّباسی در موزه آستان قدس رضوی

بهزاد نعمتی



یکــی از نفایس موجود در گنجینه آســتان قدس رضوی و 
خزانه آن، مجموع شــش لوحه طالیی حاوی کتیبه قرآنی 
آیهالکرســی، به خّط ثلث علیرضا عبّاســی و عمِل دسِت 

مست علی زرگر است. 
آیه الکرسی آیه 255 و به روایت برخی مفرسان آیات 255 
تا 257 سوره بقره، دومین سوره قرآن مجید است. در قرآن تنها 
یک مورد از کرســی خداوند ســخن به میان آمده و آن همین 
آیه است: »وسع کرسیه السموات واالرض« / کرسی او به پهنای 
آسامن ها  و زمین است. اشتهار این آیه به دلیل همین عبارت 
است. این آیه در زمان پیامرب اکرم)صل الله علیه و آله و سلم( نیز به 
همین نام معروف بوده است. پیامرب )صل الله علیه و آله و سلم( 
فرمود باعظمت ترین آیات قرآن آیه الکرســی است. رسور 
سخن ها قرآن است و رسور قرآن سوره بقره است و رسور 
سوره بقره آیه الکرسی اســت. این آیه در میان مسلامنان 
همیشــه مورد توّجــه و تعظیم خاصی بــوده و علّت آن 
اســت که همه معارف و تعالیم اســالم بر اســاس توحید 
استوار است و در آیه الکرسی توحید به جامع ترین شکل 
و در نهایت ایجاز و اختصار بیان شــده است. در این آیه 

هم ذات خداوند توصیف شــده و هم صفات و افعال او. 
از مفاهیم متعّدد این آیه دو مفهوم قیّوم و کرســی بیش 
از هر مفهوم دیگر توجه و ژرف نگری متفّکران مســلامن 
را برانگیخته اســت و عارفان و فیلسوفان و مفرسان برای 
توضیــح این مفاهیم، مباحث مرشوحــی آورده اند. یکی 
از ســّنت های رایج در میان مســلامنان این اســت که به 
هنگام ترک منزل یا در آســتانه ســفر و موارد مشابه آن، 
بــرای مصون ماندن جان و مالشــان از خطرات احتاملی، 
آیه الکرســی می خوانند و از خدا می خواهند که آنان را از 
حوادث بد محفوظ بدارد. علّت این امر آن اســت که در 
آیهالکرســی آمده که غنودگی و خواب با ساحت خداوند 
راه نــدارد و او آســامن ها و زمین و همــه موجودات را 
حفــظ می کند. خواننده این آیه از خدا می خواهد که این 
حفظ عمومی را شامل وی نیز بگرداند )مجتهد شبسرتی، 
277(. با توّجه به این مطلب، استفاده از این عبارت قرآنی 
برای صندوق مرقد مطّهر حرضت رضا)علیه السالم(، به ویژه 
پــس از گرفتاری عظیم و خرابی حمله ازبک ها در اواخر 

سده دهم هجری قمری، بهرت درک می گردد. 

الواح آیهالکرســی بخشــی از کتیبه های نصب شــده بر 
صنــدوق چوبی مرقد امام رضا)علیه الســالم( بوده اســت. 
الواح دیگر شامل کتیبه های فارسی و عربی به خّط ثلث و 
نستعلیق است. شاه عبّاس اّول صفوی بعد از بازپسگیری 
مشــهد از ازبکهای مهاجم در آخر سده دهم هجری، در 
طّی چند سفر به این شهر تالش کرد تا خرابیهای مهاجامن 
را بازســازی کرده، حرم مطّهر را آباد کند )ســیّدی، 166 و 

 .)172
نصــب صندوق چوبی بر مزار حرضت در ســال 1022 ق. 
یکی از کارهای مهم شــاه در این سفرها بود. این صندوق 
از چــوب فُوِفل ســاخته و کتیبه های طال بر گرد آن نصب 
شــد. )نقدی، 116 نقــل از اعتامدالســلطنه( اینکه تاریخ 
خطّاطــی و فلــزکاری اثر با نصــب صندوق یازده ســال 
فاصله دارد، احتامالً مربوط به ساخت صندوق و تغییرات 

احتاملی در روضه منّوره حرضت است. 
مطابق کتیبه فارســی، با دستور شــاه، الواح زّرین تدارک 
دیــده و بر روی صندوق نصب شــد. طــالکاری صندوق 
یک بار دیگر و در زمان شــاه تهامســب نیز انجام شــده 

بــود. مطابق امضای موجود در اثر، منت کتیبه های طال را 
خوشــنویس بزرگ دوران صفوی علیرضا عبّاسی نوشت و 
استاد مســت علی زرگر، آن را بر ورقه های طالی خالص 
حّکاکی کرد )پیامیش؛ صمدی 17( زرگری از هرنهای مورد 
عالقه شــاهان صفــوی بود که در این عرص، برای شــکوه 
بخشــی بیشــرت به بناها و مزارات مذهبی رواج بیشــرتی 

یافت. )فتحی، 144(
در طّی ســه ســده بعد که بر روی صنــدوق چوبی چند 
رضیح نصب شد، کتیبه های طال همچنان بر روی صندوق 
باقی بــود )مال هاشــم خراســانی، 640( و در نهایت در 
1311ش. در زمــان نیابت تولیت محّمدولی خان اســدی 
در دوره پهلوی اّول، صندوق چوبی که پوســیده شده بود 
برچیده و کتیبه ها و سایر طالهای نصب شده بر آن جدا 
گردید )احتشام کاویانیان، 37(. بیشرت کتیبه ها شکسته و 
آســیب دیده بود. اّما تالش شد تا به ترتیب موجود حفظ 
شــود؛ ولی باقی طالها ذوب و به شــمش تبدیل شد. این 
طالها مّدتی در رضیح مقّدس نگهداری می شد تا در دوره 
نیابت تولیت فتح الله پاکروان در ســال 1316ش. به بانک 

از حروف کشیده استفاده  قرینه سازی، موازنۀ حروف و 



ملّی داده شــد. دو سال بعد به جای آنها، امالکی در درگز 
برای آســتان قدس رضوی خریداری گردیــد. )همو، 38 و 
39؛ مؤمتــن 93 و 94؛ عطاردی 70(. پس از روی کار آمدن 
پهلوی دوم، با مجّوز مجلس شــورای ملّی، طالها و کتیبه 
های مذکــور در ســال 1325ش. دوباره به آســتان قدس 
رضوی بازگردانده شــد و 2/314/739 ریال وجه آن توّسط 
پهلوی دوم به بانک پرداخت گردید )عطاردی، 72؛ سازمان 

کتابخانه ها...، سند 53206( .
اکنــون بخشــی از ایــن کتیبــه ها شــامل کتیبــه قرآنی 
آیهالکرسی و اشعار فارسی در گنجینه آستان قدس رضوی 
به چشم می خورد و در شامر نفایس بسیار ممتاز موزه به 
شــامر می رود؛ صلوات خاّصه هم در خزانه آستان قدس 

رضوی نگهداری می شود. 
کتیبه های ثلث قرآنی موجود در موزه شــامل شش لوحه 
آیهالکرســی بــه ابعــاد 133×19/5 می باشــد. برخی از 
ایــن کتیبه ها افتادگی های جزیــی دارد. تاریخ و امضای 
کتیبه ها در میان الواح نســتعلیق قرار گرفته است که در 

دو لوح جداگانه آمده:
»امر بصناعه هذا املرقد االشــــــــرف االقدس تراب اقدام 

زوار هذا الحـرم عباسی الحسینی«
در دو ســوی این کتیبه، امضای خوشــنویس آمده: »کتبه 

العبد املذنب« ، »علیرضا عباسی 1011«. 
نــام هرنمند زرگر این اثر در یــک لوحه کوچک 5 ضلعی 

آمده است:
»عمل کلب رضا مست علی سنه 1012« )پیامیش(. 

 کتیبه امضای مست علی زرگر: »عمل کلب رضا مست علی 
»1012

نگارش خــط و قلمزنی روی فلز، هردو، در این اثر بســیار 
ماهرانه انجام شده است. نحوه اجرای اثر به این شکل بوده 
که ابتدا منت کتیبه ها تّوســط خطّاط بر روی کاغذ نگاشته 
و سپس، زرگر توّسط فنِّ گَرده برداشنت )طباطبایی، 269( با 
گَرده الجورد، آن را بر روی ورقه طالی پهن شده روی قالِب 
حاوی قیر و خاکســرت منتقل کرده است. در مرحله بعد، با 

استفاده از مجموعه متنّوعی از ده  ها قلم، حّکاکی انجام و 
با فرو کوبیدن زمینه اثر، برجســته کاری خطوط انجام شده 

است. )طباطبایی، 29؛ شیخزاده؛ ظهوریان(

گل و بته های زمینه

بــر زمینه لوح، تزئینات برجســته متنوعــی از نقش های 
اســلیمی و گیاهی گل و بُتّه ایجاد شده است. کتیبه ها با 
نوار نازکی قاب بندی شــده اند و بــر روی نواِر قاب، گُل 
میخ های طالیِی بسیار ظریف، کتیبه ها را به زمینه چوبی 
متصــل می کرده اند که بعضی از ایــن گُل میخ ها هنوز 
باقیامنــده اســت. در لوح های فارســی، چون هر مرصع 
داخل یک لوحه اســت، قاب بندی هر لوحه در چهار طرف 
کامل می باشــد؛ اما در برخی کتیبه های قرآنی، ضلع چپ 
قاب به علت ادامه یافنت عبارت، بسته منی شود. )پیامیش(

 هامنند دیگر آثار علیرضا عبّاســی، کرسی بندی خطوط با 
اســتادی هرچه متام تر و با مالحظه تناسب کشیدگی ها و 
خلوت و جلوت خوشنویســی انجام شده، خط قّوت متام 
دارد. )پیامیــش( در این اثر کاتب بــه ترکیبی فوق العاده 
رسیده است. همچون منونه های درخشان دیگر هرنمند در 
خلق آثار خوشنویسی، ترکیب های خالقانه و هرنمندانه به 
بدایــع نگاری های متقارن بر اســاس »اعتدال موافق« در 



منظر خطوط منجر شده است. 
 قرینه ســازی کلمه »الله« در رشوع کتیبه و حروف »ال« 
و »ااّل« در عبارت بعدی )هراتی، 131( حســن تشــکیل، 
حســن مجاورت، قرینه ســازی و موازنــه ماهرانه حروف 
مقــّوس )دوردار(ـ  که در این اثر به کرّات رعایت شــدهـ  

همه در حّد اعال دیده می شــود )هراتی، 134؛ پیامیش( 
کرســی بندی های متفاوت در سطر شــامل کرسی فوقانی، 
میانــی و ذیــل؛ ترکیب بنــدی متفاوت خلــوت و جلوت، 
فضاســازی موزون با استفاده از حروف و حرکات و انواع 
تکنیکهای خوشنویســی، به کار پیچیدگی و زیبایی خاصی 
بخشیده است )هراتی، 138 و 154؛ پیامیش( این ظرافتها، 
به شــکل کلّی کار که بــه دلیل اجرا بــر روی فلز رشایط 
خاصی دارد، قّوت و اســتواری بیشــرتی داده اســت و از 
طرف دیگر، اســتادی قلمزن در انتقال ظرایِف حرکت قلم 
بر روی کاغذ، به سطح فلز، به خط جان داده است. عالوه 
بر آن، نقوش پیچیده شده میان کلامت، حرکت و ظرافت 
بیشــرتی به کار بخشــیده و در مجموع، ایــن ترفندها و 
هرنمنــدی ها، لطافت نرمی خاِص کارهای خلق شــده بر 

روی کاغذ را، به یک کتیبه فلزی بخشیده است. 
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